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VI EN 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

“Mở Zalo thanh toán khoản vay – Rinh ngay ưu đãi đến 

80.000đ” 

1. Tên Chương trình khuyến mại: Mở Zalo thanh toán 

khoản vay – Rinh ngay ưu đãi đến 80.000đ 

2. Đối tượng tham gia:  

• Khách hàng đã từng thanh toán khoản vay Shinhan 

Finance bằng ví ZaloPay 

• Khách hàng lần đầu thanh toán khoản vay Shinhan 

Finance bằng ví ZaloPay 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 05/8/2022 đến hết ngày 

31/8/2022 

4. Nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại: 

Chương trình áp dụng cho khách hàng lần đầu thanh 

toán khoản vay trên iShinhan bằng ví ZaloPay: 

• Nhập mã ZLPSH20K, giảm giá 20.000 VNĐ, áp 

dụng khi thanh toán hóa đơn Shinhan Finance từ 

1.000.000 VNĐ 

PROGRAM TERMS AND CONDITIONS 
“Making loan payment on Zalo – Receive offers up to 

80.000 VND” 
 
1. Promotion Program Name: Open Zalo to pay the loan - 

Instantly receive up to VND 80,000 

 

2. Participants: 

• Customers who used to pay Shinhan Finance loans with 

ZaloPay wallet 

• Customers pay for Shinhan Finance loans for the first time 

with ZaloPay wallet 

 

3. Promotion duration: From August 5, 2022 to the end of 

August 31, 2022 

 

4. Details of Promotion Program: 

The program applies for customers who make loan 

payments on iShinhan for the first time using 

ZaloPay wallet: 

• Enter code ZLPSH20K, discount 20,000 VND, apply when 

paying Shinhan Finance bills from 1,000,000 VND 
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Chương trình dành cho khách hàng lần đầu thanh toán 

bằng ví ZaloPay: 

• Nhập mã ZLPSH80K, giảm giá 80.000 VNĐ. 

5. Cách thức trả thưởng: Giảm giá trực tiếp 

6. Chương trình khuyến mại sẽ được thông báo đến 

khách hàng qua trang web chính thức của Shinhan 

Finance: https://www.shinhanfinance.com.vn/ 

 

The program applies for Customers who are first 

time make loan payment via Zalopay wallet:  

• Enter code ZLPSH80K, discount 80,000 VND. 

5. Payment method: Direct discount 

6. The promotion program will be announced to 

Customers via Shinhan Finance's official website: 

https://www.shinhanfinance.com.vn/ 
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